Invitație de participare la studiul anual KPMG pe
tema transformării HR-ului
Ne bucurăm să vă invităm să participați la studiul KPMG pe tema transformării HR-ului, care va
oferi informații și date comparative în ariile transformării, tehnologiei și strategiilor operaționale
pentru HR.
La studiul de anul trecut au participat 854 de executivi din 52 de țări. Anul acesta ne bucurăm să
invităm și organizațiile din Romania să se alăture acestui studiu, care explorează următoarele
arii:

• Inițiative de HR
• Tehnologia HR
• HR analytics
• Capabilități de HR
• Forța de muncă digitală
Studiul poate fi completat până cel mai târziu 31 Martie 2017.

Când vor fi disponibile rezultatele?
Rezultatele finale vor fi disponibile în perioada mai-iunie 2017.
Participanții vor primi un raport individual, ce le va permite să analizeze cum se compară
organizația lor cu alte organizații participante, în ariile acoperite de studiu. KPMG va dezvolta
de asemenea materiale la care vor avea acces toți participanții (de ex. rapoarte consolidate,
blog, etc), pe baza analizei datelor colectate.
În funcție de numărul de participanți din fiecare țară se vor prezenta și rezultatele specifice la
nivel de regiune/țară. Toate răspunsurile vor fi confidențiale, iar rezultatele vor fi publicate doar
în formă agregată.
Pentru mai multe detalii despre studiu, vă rugăm să accesați aici FAQ, un document cu
întrebări frecvente, sau să ne contactați direct.

Rezultatele și concluziile studiului vor fi o sursă bogată de informații pe
teme strategice de HR și tehnologie
Datele colectate prin acest studiu dar și concluziile trase pe baza acestuia, vor fi o sursă
bogată de informații utile pentru planificarea strategică pe teme de HR și tehnologie.
Știm că timpul Dvs. este valoros și apreciem participarea Dvs. la acest studiu, ce va contribui
la construirea unor date comparative pentru România pe teme strategice cheie pentru HR în
zilele noastre.
Toate companiile participante la studiu vor beneficia de participarea gratuită a unui
reprezentant, la un curs KPMG, organizat până la sfârșitul anului 2017, pe o temă la alegerea
Dvs. din oferta noastră de cursuri, ca urmare a invitațiilor transmise.
Mădălina Racovițan
People Services Leader
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